
  
 
 

 
 

FORMES ALTERNATIVES DE CIRCULAR I VIURE DE NIT 
 
 PROTOCOLO  

 TROLL 
  
 
 

 

La demarcació de Barcelona del CoAC presenta 
els resultats d’un projecte d’estudi i 
experimentació sobre les mobilitats nocturnes 

De nit, l’espai i el moviment es perceben d’una manera diferent. Els territoris nocturns es 
poden imaginar com un estat diferent de la ciutat, de la vida, de les relacions i de les 
experiències. Protocolo Troll és la propera exposició que s’inaugura a l’espai Picasso de 
la demarcació de Barcelona del CoAC, un projecte que estudia les maneres alternatives 
de moure’s i circular de nit. 
 
Dilluns 31 de gener de 2005 – La demarcació de Barcelona del CoAC inaugura, el dijous 3 de 
febrer a les 22.00 h a l’espai Picasso, l’exposició Protocolo Troll, comissariada per Marc 
Armengaud, director del programa Troll; Matthias Armengaud, director artístic; i Alessandra 
Cianchetta, responsable de Barcelona Troll. L’exposició es pot visitar a la seu de Plaça Nova 
del CoAC (Plaça Nova, 5 - Barcelona), de dilluns a divendres de 10.00 a 20.00 h i els dissabtes 
de 10.00 a 14.00 h. L’accés és gratuït. 
 
Protocolo Troll és un projecte d’experimentacions de desplaçaments i mobilitats nocturnes amb 
l’objectiu de revelar i estimular maneres alternatives de circular i viure de nit. El projecte està 
dirigit pel taller d’arquitectura i paisatge AWP (París) i desenvolupat en el marc de les 
investigacions sobre la nit de l’Institut pour la Ville en Mouvement (IVM Fondation PSA 
París). 
 
Protocolo Troll s’ha realitzat a escala europea, reunint les diverses problemàtiques nocturnes 
que presenten ciutats amb peculiaritats diferents. Així, durant el 2004, s’han dut a terme 3 
workshops (grups de treball): Malmö-Copenhagen (estret), Brussel·les (ciutat arxipèlag) i 
Roma (centre-perifèria). S’han reunit tots els actors de la ciutat nocturna i s’han creat els punts 
de vista respectius a partir de l’arquitectura, l’urbanisme, el transport, la il·luminació, la 
creativitat... 
 
La producció d’aquest estudi es va presentar per primera vegada l’abril de 2004 a la 
Fondazione Olivetti i al Museu Vittoriano (Instituto del Risorgimento), a Roma. Ara, a partir del 3 
de febrer i fins el dia 19, la demarcació de Barcelona us ofereix una exposició on podreu veure 
aquestes maneres alternatives de desplaçar-se: la mobilitat nocturna. Com desplaçar-se? Amb 
qui? Cap a on? 
 
Les investigacions sobre mobilitat nocturna de Protocolo Troll continuaran durant el 
2005 amb 3 nous territoris, 3 nous workshops: Toronto (reapropiació del front del llac), 
Helsinki (“passadissos” cap a les ciutats satèl·lit) i Barcelona (habitar el hinterland català). 
  

 

Exposició:  Protocolo Troll 
Dates:  3 a 19 de febrer de 2005 (de dilluns a divendres de 10.00 a 20.00 h i 

dissabtes de 10.00 a 14.00 h). Accés gratuït 
 
Inauguració:  3 de febrer a les 22.00 h 
 
Comissaris: Marc Armengaud, Matthias Armengaud i Alessandra Cianchetta 
 
Lloc:  Espai Picasso de la demarcació de Barcelona del CoAC  

 (Plaça Nova, 5 – Barcelona) 
 

Informació:  Marta Milà 
   Comunicació de la demarcació de Barcelona del CoAC 
  T. 93 268 84 95 

Correu electrònic: comunicacio-bcn@coac.net 


